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November 2020
Wachtend op aanraking
Als een virus met een heiligennaam
zich snel verspreidt van staat tot staat
kijk jij vanaf twee hoog uit jouw raam
naar mij die toch de straat op gaat.
Je ziet mij naar de supermarkt gaan
met een Albert Hein-tas in mijn hand.
Voor de winkel ga ik in een rij staan
waar krijtstrepen zorgen voor afstand.
Dan zie ik jou van boven naar mij staren
en ik zou je graag ontmoeten, maar
die hoop moet ik voor nu laten varen
want wij kennen beiden het gevaar.
Als jij en ik deze tijd overleven,
dan zal ik jou een fijne knuffel geven.

Robin Kerkhof

Van het Bestuur
De richtlijnen om het coronavirus te onderdrukken dwingen ons om ons programma steeds weer opnieuw
aan te passen. Dit vergt van het bestuur en de leden steeds weer flexibiliteit. Sinds de laatste
persconferentie van 13 oktober zijn alle horecagelegenheden, in ieder geval voorlopig voor een maand,
gesloten.
De meeste KVG-activiteiten vinden plaats in ‘t Paradies. ‘t Paradies blijft voor bijeenkomsten tot 30
personen open. D.w.z. dat lezingen en de meeste cursussen kunnen blijven plaats vinden, alleen er kan
geen kopje koffie/thee of ander drankje meer worden genuttigd. Er is één uitzondering: de muziekcursus
kan in de maanden oktober, november en december niet door gaan. Dit heeft te maken met de
quarantaineregels die gelden bij grensverkeer. Onze muziekdocente komt n.l. uit België.
De maandelijkse films kunnen doorgaan met 30 personen in een zaal. Bij meer dan 30 mensen wordt de
film in 2 zalen vertoond. De versnapering na de film gaat voorlopig niet door.
Wat wordt geannuleerd:
De muziekcursus groep 1 en 2 op vrijdag 20 november.
De muziekcursus groep 3 op vrijdag 23 oktober en vrijdag 4 december.
De geannuleerde 2 cursussen worden, indien de situatie dat toelaat, in de loop van dit Gildejaar alsnog
aangeboden.
De cursus ‘Wandelen met open oog en oor voor de natuur’ vindt in 2020 nog maar 1 keer plaats op 2
november (zie jaarboekje). Deze wandeling wordt geannuleerd. In 2021 bekijken we de situatie opnieuw.
De bridgebijeenkomsten worden voorlopig stopgezet. De dames die deelnemen aan de bridgeclub zijn per
mail geïnformeerd.
Wandelclub o.l.v. Riet Hanssen: wandelingen gaan voorlopig een maand niet door. Dames die aan deze
wandelclub deelnemen, worden door Riet per mail geïnformeerd wanneer de wandelingen weer kunnen
starten.
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Van het Bestuur
Zoals al enkele malen eerder vermeld, is het i.v.m. de coronamaatregelingen noodzakelijk om u
aan te melden voor deelname aan alle activiteiten, liefst per mail. Sinds de nieuwe beperkingen
zijn ingegaan, mogen er nog maar 30 personen in een ruimte aanwezig zijn. Toch willen wij als
bestuur activiteiten, indien mogelijk en verantwoord, laten doorgaan. Het blijft voor het bestuur op
dit moment lastig in te schatten hoeveel deelnemers er zich aanmelden voor een activiteit.
Bij grote belangstelling proberen we een lezing, cursus of ander evenement 2 keer te laten plaats
vinden. De muziekcursus wordt nu 3 keer aangeboden. Door deze nieuwe maatregelingen kan het
voorkomen dat leden gevraagd wordt te schuiven naar een andere datum.
Opgave voor lezingen bij het secretariaat.
Het e-mailadres blijft hetzelfde: secretaris@kvg-roermond.nl
Opgave/informatie voor cursussen bij Annette van Bemmel: a.m.vanbemmel@gmail.com
Opgave film bij Annie Mooren: anniemooren@planet.nl

Agenda
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

9 november :
24 november:
27 november :

Lezing: Heel Nederland Leest
Lezing: Duitsland
Film

Van het Bestuur
Op onze Algemene ledenvergadering op 6 oktober
zijn twee leden van ons afdelingsbestuur afgetreden. Onze secretaris
Katrijn Szabo en Elly Jansen, organisator van de excursies, hebben na
8 jaren hun functie beëindigd. In al deze jaren waren zij een vertrouwd
gezicht voor vele leden en hebben zij veel werk verzet voor het KVG
Roermond. We bedanken hen heel hartelijk voor hun inzet en
enthousiasme, dat zij met al hun talenten hebben getoond voor onze
vereniging.
Op de Algemene ledenvergadering is Lilian Janssen benoemd tot
nieuwe secretaris in ons bestuur. We wensen Lilian heel veel succes in
haar nieuwe functie.
Het e-mailadres van het secretariaat blijft hetzelfde: secretaris@kvgroermond.nl

Mobiele telefoon en mailadres
Wilt u uw mobiele telefoonnummer doorgeven als u geen vast
telefoonnummer meer gebruikt? Zo kunnen wij u gemakkelijker bereiken.
Bovendien hebben we de afgelopen tijd gemerkt, dat het handig is als wij u
(ook) kunnen bereiken per e-mail.
Daarom verzoek ik u, uw mailadres (indien u die heeft en nog bij ons niet
bekend is) door te geven aan de ledenadministratie: Loes.schouten@ziggo.nl.
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Maandag 9 november 14.00 – in ‘t Paradies
Lezing door dhr. Paul van Dooren, in het kader van Nederland Leest.
"Ondanks mijn vriendelijke maar ook dringende vraag om vroege toezending
van het cadeauboek ('Het zwijgen van Maria Zachea' van Judith
Koelemeijer ) van de campagne Nederland Leest, heeft het CPNB daarop na
anderhalve week nog niet gereageerd.
Dat betekent dat mijn lezing over een ander literair onderwerp zal moeten gaan dan over
Koelemeijers succesboek uit 2001.
Ik zal het gaan hebben over "Minder toegankelijke (moderne) Nederlandstalige poëzie."
Niet zelden merk ik dat lezers vinden dat moderne Nederlandse poëzie vaak lastig te volgen is. Ik
wil proberen uit te leggen hoe het komt dat die poëzie nogal eens zo weinig toegankelijk is.
Daarbij wil ik ook wat geruststelling bieden, zodat onze moderne gedichten vaak bijzonder de
moeite van het lezen waard blijken te zijn.
Om nog even terug te komen op Maria Zachea: ook van zwijgende mensen kun je houden, zelfs
als je ze zo weinig begrijpt...!"
Paul van Dooren

Dinsdag 24 november – 14.00 uur - in ‘t Paradies
Lezing: ‘Het nieuwe Duitsland’ door Margriet Brandsma
Margriet Brandsma was jarenlang correspondent voor de NOS in
Duitsland en heeft nog steeds een warme band met het land.
In haar lezing op 24 november zal ze onder meer vertellen over het
‘nieuwe’ Duitsland, het Duitsland dat is ontstaan na de hereniging van
West-Duitsland en de DDR. Wie het Duitsland van nu wil begrijpen, kan
niet om de oorlog heen en dus zal Brandsma stil staan bij de wijze waarop de Duitsers van nu
omgaan met hun zwarte verleden.
Ook vertelt ze over Angela Merkel, de Oost-Duitse domineesdochter: Wie is ze eigenlijk, wat drijft
haar en hoe kan het dat ze al zo lang bondskanselier is? En wat betekent het dat ook Duitsland
niet immuun is gebleken voor populisme?
Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel (‘Het mirakel Merkel’) en van haar hand
verscheen ook het vluchtverhaal van een Oost-Duitser die naar zijn Nederlandse verloofde wilde
(‘Vluchtcode Vlinder’). Haar boek ‘Was wir noch zu sagen hätten’ bevat interviews met
Nederlandse journalisten die in Duitsland werken of gewerkt hebben, ‘Daar is de Muur’ heet de
verhalenbundel die Brandsma over de Duitse hoofdstad maakte. Meest recent is het boek dat ze
maakte over de transformatie van het Ruhrgebied: van rook en vuur naar natuur en cultuur.
Daar we momenteel door de coronamaatregelingen gebonden zijn aan een maximum van
30 deelnemers wordt de lezing zowel ’s ochtends als ’s middags aangeboden.
Wilt u bij inschrijving vermelden of u de lezing ’s morgens of ‘s middags wilt volgen.
24 november ochtend van 10.30 – 12.30 uur.
24 november middag van 14.00 – 16.00 uur.

Denk aan het mondkapje
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“Online verkoop” handwerken ten bate van Melania-Roermond
Beste dames,
Zoals bekend is nu de normale verkoop niet goed mogelijk.
Dus proberen we het op deze manier. Intussen is er hard gewerkt en
het resultaat mag er zijn.
Handwerken te kust en te keur, zoals gastendoekjes, slabbetjes en
dekservetten,
Diverse artikelen: eierwarmers, lopers voor Kerst en Pasen.
Of zoekt u een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Wellicht is er iets voor u bij.
Enkele artikelen:
Eierwarmer à € 1,-; Gastendoekje à € 7,50; Slabbetje à € 7,50; Dekservet à € 25,-;
Handdoeken gebreid à € 7,50 diverse kleuren; 2 pannenlappen € 7,50; Bridgekleed à € 50,-.

Namens de handwerkgroep: Annie Jeurissen 0475 318371 en Aske van Ewijk 0475 496366
Zie ook informatie op bladzijde 24 en 25 van het jaarboekje.

Vrijdag 27 november in Foroxity – de film ‘De Beentjes van….
Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 7,80 per persoon.
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Op verzoek willen wij u de film van Herman Finkers aanbieden met de
titel ‘De beentjes van Sint Hildegard’
Het is een komisch drama over hoe het leven kan verlopen.
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda.
Gedda houdt zòveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt.
Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen.
De beentjes van St. Hildegard is een komisch drama over het los willen
breken uit vastgeroeste patronen.
De inleiding laten we graag over aan dhr. Verheul.
U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze film vóór woensdag 25 november bij Annie Mooren.
De prijs voor deze filmmiddag is €7,80.

Denk aan het mondkapje
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In Memoriam
Mevrouw Mia Parren-van Elmt, oud lid, overleden op 22-09-2020, 85 jaar
Mevrouw van Keeken-Philips oud lid, overleden op 24-09-2020, 96 jaar

Van het Bestuur
Op dinsdag 6 oktober j.l. organiseerden wij een bijeenkomst over de nieuwe donorwet die op 1 juli
jl. is ingegaan. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat, omdat we onze keuze moeten
vastleggen. Daarom is het belangrijk dat u voldoende weet over de wet en de betekenis ervan
voor u, en over orgaan- en weefseldonatie.
Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden wij u twee video’s
aan. Die vatten de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst nog eens samen en geven antwoord
op een aantal veel gestelde vragen van senioren over orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe
donorwet.
Video 1: De nieuwe donorwet, wat betekent dat voor u?
De eerste video laat zien wat de nieuwe donorwet inhoudt en wat deze voor u betekent. De video
gaat in op de keuzes die u kunt maken en hoe u deze vastlegt in het Donorregister.
https://vimeo.com/456488846
Video 2: Orgaan- en weefseldonatie, wat betekent dat?
De tweede video legt uit wat het betekent om na uw dood organen of weefsels te doneren. U ziet
hoe de procedure verloopt en welke organen en weefsels u kunt doneren. De video gaat in op
veel voorkomende vragen. En een ontvanger van een donorhart en een nabestaande van een
donor doen hun verhaal. https://vimeo.com/456489326
Hebt u nog geen keuze vastgelegd in het Donorregister? Dan ontvangt u tussen september 2020
en maart 2021 een brief van het ministerie van VWS met de oproep om uw keuze vast te leggen.
We hopen dat u na het bekijken van de video’s voldoende geïnformeerd bent om een keuze te
kunnen maken. Voor hulp bij het invullen van uw keuze in het Donorregister bent u welkom bij de
bibliotheek bij u in de buurt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur KVG Roermond

Naar welk rekeningnummer
NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond

naar

- Contributie
- clubs
- cursussen

- Excursie
- Voorjaarsreis
- Film € 7,80
Aanmelden uitsluitend per telefoon of
per e-mail bij Annie Mooren

______________________________________
- Evenementen: Openingsdag
Kerstviering
Sluitingsdag
Hier geldt: Betalen is aanmelden
EP 2020.11
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